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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 
28
(KOM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2009)0515 – C7-0208/2009);

– võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta,1 eriti selle punkti 28;

– võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta2;

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust 
(A7-0000/2009),

A. arvestades, et Euroopa Liit on loonud vastavad õiguslikud ja eelarvealased instrumendid, 
et anda täiendavat toetust töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud 
oluliste struktuurimuutuste tõttu, ning aidata neid tööturule tagasitulekul;

B. arvestades, et koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu rahaline abi peaks olema 
dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 
2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes fondi kasutuselevõtmise üle 
otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist 
kokkulepet;

C. arvestades, et Belgia ja Iirimaa on taotlenud abi seoses koondamistega tekstiilisektoris 
Belgia Ida- ja Lääne-Flandria3 ning Limburgi4 piirkondades ning arvutitootmise 
valdkonnas Iirimaa Limericki, Clare'i ja Põhja-Tipperary krahvkondades ning samuti 
Limericki linnas5;

D. arvestades et mõlemad taotlused vastavad Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi käsitlevas määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumitele;

                                               
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
2 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
3 EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaabderen textiles.
4 EGF/2009/005 BE/Limburg textiles.
5 EGF/2009/008 IE/Dell.
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E. arvestades, et Iirimaa taotluse puhul küsis tööhõive ja sotsiaalkomisjon Euroopa 
Komisjonilt täiendavat teavet,

1. palub asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke jõupingutusi Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kiirendamiseks;

2. tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada fondi kasutuselevõtmist 
käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks sujuv ja kiire menetluskord ning näha ette üksikisikule 
ettenähtud ühekordsed ja ajaliselt piiratud toetused, mille eesmärk on aidata töötajaid, kes 
on globaliseerumisest tulenevalt kannatanud koondamise tõttu;

3. rõhutab, et Euroopa Liit peaks kasutama ülemaailmse majandus- ja finantskriisi 
tagajärgedega tegelemiseks kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid; rõhutab seoses 
sellega, et fond võib etendada koondatud töötajate tööturule uuesti integreerimisel 
üliolulist rolli; 

4. rõhutab, et vastavalt fondi käsitleva määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks 
koondatud töötajate tööturule tagasipöördumist; rõhutab, et fondist saadav abi ei asenda 
siseriiklikust õigusest või kollektiivlepingutest tulenevaid ettevõtete vastutusalas olevaid 
meetmeid ega ettevõtete või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

5. hoiatab seoses fondi kasutuselevõtmisega komisjoni, et ta ei paigutaks süstemaatiliselt 
ümber Euroopa Sotsiaalfondi maksete assigneeringuid, kuna Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fond loodi eraldi instrumendina, millel on oma eesmärgid ja 
tähtajad;

6. tuletab meelde, et fondi toimimist ja lisandväärtust tuleks hinnata 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe alusel loodud programmide ja muude erinevate 
vahendite üldise hindamise raames mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 eelarve 
läbivaatamise käigus;

7. märgib, et tööhõive ja sotsiaalkomisjon hindas Euroopa Komisjoni ettepanekut ning et tal 
ei ole mingeid vastuväiteid seoses Belgia taotlusega, samas kui komisjonilt sooviti 
selgitust Iirimaa taotluse kohta seoses Delli juhtumiga;

8. hindab komisjoni vastuste mõju enne oma lõpliku otsuse tegemist nii õiguslike kui 
eelarvealaste instrumentide kohta;

9. loodab, et komisjon analüüsib praegusi probleeme ning esitab nüüdsest oma ettepanekud 
fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste kohta eraldi dokumentides: üks otsuse 
ettepanek liikmesriigi taotluse kohta;

10. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse;

11. teeb presidendile ülesandeks koos nõukogu eesistujaga otsusele alla kirjutada ja 
korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos lisaga nõukogule ja 
komisjonile.
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LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

XX. oktoober 2009

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu 
ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise 
kohta1, eriti selle punkti 28,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta2, eriti selle artikli 
12 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:
(1) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) asutati selleks, et 

osutada täiendavat abi koondatud töötajatele, kes kannatavad maailma kaubanduse 
struktuurimuutuste tagajärgede tõttu, ja aidata neil uuesti integreeruda tööturule.

(2) Fondi kohaldamisala laiendati pärast 1. maid 2009 esitatud taotlustele, eesmärgiga 
hõlmata toetusi ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tõttu koondatud töötajatele.

(3) 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise 
ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(4) Belgia esitas 5. mail 2009 kaks taotlust fondi kasutuselevõtmiseks seoses 
tekstiilisektoris toimunud koondamistega. Kuna taotlused vastavad rahalise toetuse 
määramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10, teeb 
komisjon ettepaneku eraldada 9 198 874 eurot.

(5) Iirimaa esitas 29. juunil 2009 taotluse fondi kasutuselevõtmiseks seoses arvutitootmise 
sektoris toimunud koondamistega. Kuna taotlus vastab rahalise toetuse määramise 
nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10, teeb komisjon 
ettepaneku eraldada 14 831 050 eurot.

(6) Seetõttu tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda Belgia ja Iirimaa taotluste 
põhjal rahalist toetust.

                                               
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
2 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
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ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi raames kasutusele 24 029 924 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2
Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
Brüssel, 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel
President Eesistuja
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SELETUSKIRI

I. Taust
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) asutati selleks, et osutada 
täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailma kaubanduse struktuurimuutuste 
tagajärgede tõttu 
Vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)1 punktile 28 ning määruse (EÜ) nr 1927/20062 artiklile 
12 ei tohi fond ületada maksimaalset summat 500 miljonit eurot, mis eraldatakse varust, mis 
on tekkinud eelmise aasta kulude üldise ülemmäära ja/või kahe eelmise aasta jooksul 
tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, võtmata seejuures arvesse 
finantsraamistiku rubriigiga 1b seotud assigneeringuid. Asjakohane summa lisatakse 
eelarvesse eraldisena niipea, kui piisavad varud ja/või tühistatud kulukohustused on kindlaks 
määratud.
Mis menetlusse puutub, siis selleks, et fondi käivitada, esitab komisjon taotluse positiivse 
hinnangu korral eelarvepädevatele institutsioonidele ettepaneku fondi kasutuselevõtuks ning 
samal ajal vastava ümberpaigutamise taotluse. Paralleelselt sellega korraldatakse kolmepoolne 
menetlus, et saavutada kokkulepe fondi kasutamises ja vajalikes summades. Kolmepoolne 
menetlus võib toimuda lihtsustatud kujul.

II. Hetkeseis: komisjoni ettepanek 
Ettepanek käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite 
kasutuselevõtmist kogusummas 24 029 924 eurot Belgia ja Iirimaa kasuks eesmärgiga anda 
rahalist toetust Belgia tekstiilisektoris ning Iirimaa arvutitootmise sektoris koondatud 
töötajatele.
Kuna mõlemad taotlused esitati pärast 1. maid 2009, siis neid hinnati 18. juuni 2009. aasta 
määrusega nr 546/2009, millega muudeti 20. detsembri 2006. aasta määrust nr 1927/2006, 
sätestatud uute eeskirjade alusel.

Belgia taotlus põhineb Artikli 2 punktil b: üheksa kuu jooksul koondatakse eelkõige väikestes 
ja keskmise suurusega ettevõtetes NACE 2 jaos NUTS II tasandi piirkonnas või kahes 
külgnevas piirkonnas vähemalt 500 töötajat.
Iirimaa taotlus põhineb Artikli 2 punktil a: nelja kuu jooksul koondatakse mõne liikmesriigi 
ettevõttes vähemalt 500 töötajat, kaasa arvatud töötajad, kes koondatakse nimetatud ettevõtte 
tarnijate või tootmisahela järgmise etapi tootjate juures.
Belgia taotlused EGF/2009/004/BE/Oost en West Vlaanderen textiles ja 
EGF/2009/005/BE/Limbourg textiles, mis esitati komisjonile 5. mail 2009 ja mille kohta 
esitati täiendavat teavet 29. juunil 2009, on seotud 2199 koondatuga 46 tekstiiliettevõttes, mis 
kõik asuvad Ida- ja Lääne-Flandria kahes külgnevas NUTS II tasandi piirkonnas ning ühes 
Limburgi NUTS II tasandi piirkonnas. Belgia ametivõimud taotlesid fondist 9 198 874 eurot.
Iirimaa taotlus EGF/2009/008/IE/Dell esitati komisjonile 29. juunil 2009 ning selle kohta 
esitati komisjonile täiendavat teavet juuli lõpus. Taotlus puudutab 2840 koondatut ettevõttes 

                                               
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
2 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
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Dell Ireland (Kesk-lääne NUTS III tasandi piirkond, mis hõlmab Limericki, Clare'i ja Põhja-
Tipperary krahvkondi ning samuti Limericki linna), kellest 2400-le soovitakse toetust.

Iirimaa taotles fondist 14 831 050 eurot.

Komisjon on fondi kasutuselevõtuks esitanud eelarvepädevatele institutsioonidele 
ümberpaigutamise taotluse (DEC32/2009) kokku 24 029 924 euro ümberpaigutamiseks 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) kulukohustustena ja 
Euroopa Sotsiaalfondi eelarverealt (04 02 17 – Euroopa Sotsiaalfond – Lähenemine) 
maksetena Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 05 01) 
kulukohustuste ja maksetena.

17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise 
ülemmäär 500 miljonit eurot aastas. Tegemist on 2009. aastal neljanda ettepanekuga fondi 
kasutuselevõtmise kohta. Seni on 2009. aastal heaks kiidetud kolm taotlust kogusummas 13 
077 700 eurot Hispaania, Portugali ja Saksamaa toetamiseks ning samuti komisjoni tehnilise 
abi jaoks.
Vastavalt õigusliku aluse artikli 12 lõikele 6 jäetakse iga aasta 1. septembriks alles vähemalt 
125 miljonit eurot (25%), et katta aasta lõpuni tekkivad vajadused. Pärast 2009. aastal juba 
eraldatud summa mahaarvamist jääb kasutada 486 922 300 eurot.

Ülevaade taotlustest – 2009. aasta eelarve

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) 

Viide Liikmesriik Juhtum Fondi toetus 
(eurodes)

Koondamiste 
arv

EGF/2008/004 Hispaania
Autotööstus /
Castilla y Leon ja Aragon 2 694 300 1 082

SEK(2008)2986 Komisjon Tehniline abi 690 000 ---

EGF/2008/005 Hispaania Tekstiilitööstus/Cataluña 3 306 750 1 720

EGF/2009/001 Portugal
Tekstiilitööstus / Norte -
Centro 832 800 1 588

EGF/2009/002 Saksamaa
Mobiiltelefonide sektor 
(Nokia) 5 553 850 1 316

EGF/2009/004

EGF/2009/005

Belgia Tekstiilitööstus / 
Oot en West Vlaanderen ja
Limburg 9 198 874 2 199

EGF/2009/008 Iirimaa Arvutitootmise sektor / Kesk-
lääne piirkond (Limericki, 
Clare'i ja Põhja-Tipperary 
krahvkonnad ning Limericki 
linn) 14 831 050 2 400

KOKKU 37 107 624
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Varu 462 892 376
N.B. Fond ei või ületada iga-aastast maksimaalset summat 500 miljonit eurot.

III. Menetlus
Vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28 esitas komisjon 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute 2009. aasta eelarvesse kirjendamiseks 
ümberpaigutamise taotluse1.

Kolmepoolne menetlus komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu fondi kasutuselevõtmise otsus 
võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud vormis (kirjavahetusena), 
välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei saavuta kokkulepet.

Vastavalt sisekokkuleppele tööhõive- ja sotsiaalkomisjoniga tuleks kõnealune komisjon 
menetlusse kaasata, et pakkuda konstruktiivset toetust ja aidata kaasa Globaliseerumisega
Kohanemise Euroopa Fondi rakendamisele.
Pärast taotluste hindamist esitas Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon fondi 
kasutuselevõtmise kohta oma seisukoha, mis on esitatud käesolevale raportile lisatud 
arvamuses.

17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel vastu võetud Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsiooniga kinnitatakse, kui oluline on tagada, et fondi 
kasutuselevõtmist käsitlevad otsused võetakse vastu kiiresti ning kooskõlas 
institutsioonidevahelise kokkuleppega.

                                               
1 DEC 32/2009, 18. september 2009
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TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS


